a

–
ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

.1

ޤަވާޢިދުގެ ނަން

.2

ޤަވާޢިދު ހިންގާ ފަރާތް

.3

މަސައްކަތްކުރާނެ ތަން ކަނޑައެޅުން

.4

މިއީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާރު ލިބިގެން
އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ފުލުހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި
ބަދަލުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ ނަމަކީ "ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ
ޤަވާޢިދު" އެވެ.
މިޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.
)ހ(

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އެންމެހާ ފުލުހުން ،އެވަގުތު
މަސަކަތް ކުރަމުންގެންދާ ތަނަކީ އެފުލުހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން
ކަމުގައި ބެލެވޭނެތެވެ.

)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ،ފުލުހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ތަންތަން
ކަޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެކަން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.

)ނ( ފުލުހުން،

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ތަން

ހަމަޖައްސާނީ

ތިރީގައި

ފާހަގަ

ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
) (1އެވަގުތެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފުލުހުން ބޭނުންވާ
ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދީގެން؛
) (2އެފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ،ހުނަރު
އަދި ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް؛
) (3މަޤާމްގެ ކުރިއެރުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ،ވަކި
މަޤާމްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި

އެއްގޮތަށް.
)ރ( ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ ފުލުހުން ،އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން ) 06ހައެއް( މަސް ދުވަހު އޮޕަރޭޝަނަލް
ދާއިރާއެއްގެ ފުރަންޓްލައިންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
)ބ(

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ފުލުހަކު ނެރެން ވާނީ ފުލުހުންގެ ހުވާ ކުރުމަށް
ފަހުއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން

.5

)ހ(

ތަނެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ ޢާންމު މަސްލަހަތަށް ބަލާ ،ވަކި ފުލުހަކު ވަކި
ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ގެ

ތަޞައްވުރަށް

ނޭދެވޭ

އަސަރެއް

ކޮށްފާނެ

ކަމަށް

ބެލެވިއްޖެ

ހިނދެއްގައި އެފުލުހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ތަން ،އެހެން ތަނަކަށް
ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ފުލުހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުވާން ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ
އެފުލުހަކީ އެތަނެއްގައި  01އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފުލުހެއް
ނަމަ ،އެފުލުހެއްގެ މަސައްކަތަށް ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން
ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރެވޭނީ،
އެފުލުހަކު ބަދަލުވާން އެދޭ ތަނުގައި ހުސް ޖާގައެއް އޮވެއްޖެނަމައެވެ.

)ނ( ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން ތަހުޤީޤް ކުރެވޭ އަޚުލާޤީ ނުވަތަ އިދާރީ
މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ،ފުލުހުން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ
ޤަވާޢިދުގެ

ދަށުން

އެފުލުހަކު

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ތަން

ބަދަލު

ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ރ( އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އަމަލީ ތަޖުރިބާ
ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ޑިއުޓީ ޓާރމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ
ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެފުލުހަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެފުލުހަކަށް އެހެން ތަނަކަށް
ބަދަލުވެވޭނީ ފަހުން ބަދަލުކުރެވުނު ތަނުގައި މަދުވެގެން  01އަހަރު
ދުވަހު ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

)ޅ(

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ގޮތުގެ ވަކި ތަނަކަށް ފުލުހަކު ބަދަލުވުމަށް އެދޭ
ހިނދު ،އެތަނަކީ ނުވަތަ އެތަނުގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ވަކި
ފަންނެއްގެ ހުނަރު ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި އިމްތިހާނަކުން ފާސްވެގެން
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މެނުވީ ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނިންމާފައިވާނަމަ ،ޝަރުތު
ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެމަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރެވޭނެތެވެ.
)ކ(

ވަކި ތަނަކަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރުން ބަދަލުކުރުމަށް އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ
ފުލުހުން ،އެކަމަށް ދީފައިވާ މުހުލަތެއްގެ ތެރޭ އެދިއްޖެނަމަ ،އެތަނަށް
ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެތަނެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ބަލާ ،އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހެކެވެ.

)އ(

ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކި ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހިންގިފައިވާ
ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފުލުހަކު ،އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު
ހަމަނުވަނީސް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ތަން ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް
އެދުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބަހުގެ މާނަ
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މިޤަވާޢިދުގައި ،އެހެން ގޮތަކަށް މާނަ ނުކުރެވޭހާ ހިނދު "ތަން" ކަމަށް
ބުނެފައިވާ

މާނައިގާ،

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

އެކި

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ،ޔުނިޓްތަކާއި ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ގައުމުތަކުގައިވާ ދިވެހި ކޮންސިއުލަރ މިޝަންތައް ހިމެނެއެވެ.
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